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Wat is Allesbinder?
Allesbinder is een leerwerkplaats (of ook
wel: Professionele Leergemeenschap – PLG)
van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. In de Nijmeegse wijken
Waterkwartier en Wolfskuil werken
studenten van verschillende opleidingen
aan projecten die de leefbaarheid in de
wijken vergroten. Van opdrachten op het
gebied van welzijn en zorg tot sport en
sociale activiteiten.

op het Honigcomplex. Studenten hebben
samen met woningcorporatie het
thuisgevoel in de wijk onderzocht,
Allesbinder was aanwezig op kerstmarkten
in de wijk en studenten schreven positieve
spreuken op straat voor een positief geluid
over Nijmegen Oud-West.

Allesbinder-studenten doen deze projecten
in samenwerking met bewoners en
professionals uit de wijk en ondernemers
van het Honigcomplex, gevestigd op het
terrein van de voormalige soepfabriek.

Waarom Allesbinder?
Allesbinder laat het onderwijs kantelen. We
geven studenten de kans samen met
studenten van andere opleidingen te
werken aan maatschappelijke vraagstukken
die van onderop komen. Allesbinder werkt
dus multidisciplinair. Allesbinder gelooft dat
studenten beter leren in de praktijk. Dus
voeren ze opdrachten uit in samenwerking
met wijkbewoners en professionals.

Hoe komen we aan projecten?
In tegenstelling tot wat op andere
stageplekken gebeurt, liggen er bij
Allesbinder geen kant-en-klare opdrachten
op de plank voor onze studenten. Ze doen
zelf onderzoek en kijken waar behoefte aan
is in de wijk. Aan de hand daarvan pakken
studenten projecten op.
Een voorbeeld is het Zonnetjesproject,
waarbij bewoners andere wijkbewoners in
het zonnetje zetten en ze letterlijk een
zonnetje geven. Ook hebben we jaarlijks de
Honig Spelen, een sportdag voor bewoners
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Voor wie?
Studenten van verschillende opleidingen
kunnen bij ons terecht voor stage of
afstuderen. Dit geldt ook voor studenten
aan sociaal-agogische opleidingen
sportopleidingen en paramedische studies.
We verwachten veel van je.
Ondernemendheid, een actieve inzet en
betrokkenheid zijn belangrijk.

Waar vind je ons?
Allesbinder is te vinden aan de Weurtseweg
150. We zijn open van maandag tot en met
vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Kom binnen
lopen of mail naar ontmoet@allesbinder.nl

Meer weten?
Kijk op onze site: www.allesbinder.nl, volg
ons op facebook:
www.facebook.com/samenverschilmaken
of volg ons op Twitter:
www.twitter.com/allesbinder
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